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Avusturya M. Cemiyetin· 
den Çıkarılacak mı? 

loid Corc • 
Paristen 
Ayrıldı 

Almanya; AvustııryanınM,lletler Cemiyeti Aza
sı Devlet Telakki Edilmemesini istedi. 

Cenene, 22 IA.A.l - Al 
manya hükümeU U luslar 
ıoıyetetl genel ıekreterltii 

ne bır muhtara eöndermlf 
ve Avuıtur1aoın, bundan 
ıoora U luılar ıoıyeteıile ali · 
kaıı olmadıfına ve Almaoya 
ıle bııleıtlilnt blldirmtıttr. 

Berltn, 22 (Radyo\ - Hit 
ler, A iman yayı refaha ka 
vuıturmak için kendisfnr 
dört ıene daha itimat reyi 
•erllmeılni tekltf eylemtıtir. 

Vtyana, 22 (Radyo) -
Almanya emniyet umum mii 
dürü timler) Avuıturya za · 
hata teıktlltını yapmakla 
menuldür. 

Avuıturya zabıtası, kıa 
men motörlze edılmlf bir 
halde olacaktır. 

Berllo, 22 (Radyo) 
Avuıturyanın Münfh konıo 
loıu Doktor Jordan ile kon· 
ıoloıhane memurları tevkif 
edUmtılerdır 

Viyana, 22 (Radyo) 

B ÇEM BERLA YN 
Deyll Telgraf gazf'tealnin bu · 
ra muhabirine, hü~umetçe 

emir verllmlt ve mua11en 
bir zaman zarfında .\ vuıtur· 
ya topraklar1nı terketmeftl 
kendisine blldlrllmittfr. 

Prağ, 22 <Radyo) - B 

1 
Hıtlf'rln. Avusturya meıele

ıtnden ıonra derhal Çek • 
meıelutle m~tgul olma;k iı 1 

ispanyada Son Vaptlan Harplerde: 

Cumhuriyetçiler Büyük 
Zayiat Verdiler .. 

-------

temetllit haber alınmıılır - Su 
haber g.-rglohfin biraz ya 
taımaıında amil olmuttur. 

Viyana, 22 (Radyo) 
Zabıtl'I teılctlitı. ıon hatltıe· 
l~rde vuk ubulan yafmalar 
hakkında tahkikata bıııla
mıı ve Nazilerden bazılarının 
ne ıebepten dola,· ı menkul 
eıyaya vaziyet etttklerlnt 
teıbite koyulmuttur. 

Hiç bir sebebe müıtenlt 
o1mıyarak, menkul etya, 
nukut veaalre gasbed•ldtkte 
bunları iade etmfyenler, tld
detle cezalandmlacaktır 

Viyana, 22 (Radyo) 
Avuıturyalılardan on bıo 

klttllk bir kaftle, Almaoyayı 

8. LOID CORÇ 
Paris, 22 (A.A .) - Loid 

Corç, Herrloyu ziyaret el -

mlf, sonra meçhul a1kerin 
mezarı önünde efil erek bü -

Jük bir halk kütleslntn hu gezmek 6zere h0k6met ta 
rafından meccaDen Berllne 1 zurunda mezara büyük bir 

ıır. d -1 ktt 1 çelenk koymuıtur. ıun eu ece r 
Berltn, 22 (Radyo) Vı - Loıd Corç, bundan sonra 

yanadan göndertlen tik 

1 
altın kitabı imza ve ıaat 

Avuıturya alayı Berltne var· , 20 de Kana hareket et 

mııtır . Alay burada yerle· mltUr. 
ıecektir 

ltalyanın 

Trabluataki 
ihtiyatları 

Roma, 2:! (A.A.) - hal 

Almanyanın ye
eniLondra aefıri 

Berltn, 22 [A.A.] - Hari 1 
clye nazıra olan \ton Rıb 

bentrobun yerine, Almanya 
nıo Loudra aefaretine Var· 

Beynelmilel Vaziyet Etrafında: 

İngiliz Kabinesi Mü
Aldı .. him Kararlar 

ingifiz kablnasinda baş göiilren ıhtllif m onônı geçil~i. 
Yani karartır üzerinde derhal f ıaliyıta ııcilecık. 
Londra, 22 (Radyo) 

Lord Roj veri eilihlanma pro· 
ğramından bahtıte matbu11ot 
mürneuillerine beyanatta bu
luomut ve tunları ı6ylemıt
tlr: 

- Tehlike, kapımızın eti· 
ğioe kadar ıelmlıttr . Bu m6 
nesebetle. silahlanma aleJ · 
hinde bulunan ameleye de
rııioi kurtarmak için aon bir 
fırıat verıyoruz. 

Bız ıılahlanıyorııak, bat· 
kasma tecavüz için defli bJ. 
zimle harp etmek lıt11ecek 
berhaogl btr devleU ftkrfo. 
den vazgeçirmek için hazır
lanıyoruz.,, 

Londra, 22 (Rad10) -
Havaa muhabirinin sallht. 
yettar mehafllden öirendi
ğıne göre, loıılız kabinesin· 
dekt ıbUlif ın önüne geçil . 
mittir. 8eynelmdel vaziyet 
etraf anda lngıltere bülcftme · 
Untn aldığı kararlar beı nr'k 
ta 6zerlnde toplanmaktadır: 

1 -- Çek Alman hududun 
da bazı tadıllt yapılma11 Ye 
buradaki Almuılara mub 
tarlyet verilmesi için Çekos 
lovakva nezdinde teıebbüıte 
bulunulması. 

2 - Ren l:.ududuoun mu 

hafazaaı . 

3 - ltalya meaeleaınde 
cereyan etmekte olan mel· 
zakerelerln seri terakkllerln· 
den her iki taraf da ntkbın· 
dtr. Bu anlaıma netfcetinde 
8 Muuolinl, Almanya kar· 
tısında daha b0y6k hareket 
ıerbeıtlıi alacaktır. 

4 - lapanyaya gelince: 
f raokonun zafer kasaamaıı 
muhakkaktır Bu çol& yakıa 
bir zamanda olacakhr- Ade· 
mi müdahale komitesinin 
ekim kalan g6nGll6lerln ıe· 
rl çektlmeıt tıtne teıeb-
büı edtlmtyecek, Franlro 
kati zaferden eYvel bütla ıı· 
nüllülerl kendisi iade ede· 
cektir Bu husuıta Franko 
tle fnglltere ara11nda ııslı bir 
anlaıma bulunduiu da 161· 
lenmektedlr 

5 - Mekatkada petrol 
meMl•I İoıtherede eadı ... 
yt mocıp olmuıtur. Şirket

lerle bir ltlllf a varalmadılı 

takdirde petrol eabelan11111 
derhal tılet1lme1ine baılana
cakt.,. Çünkü lnıtltere do· 
nanma11nın petrol ıhttyacı 

buradan temin olunmakta 
dır. 

Siıil hılkm va şehirlerin ~ombırdıman edilmemesi için 
papalı~. General f rınko nezd in~a taşeb~üslerde bulundu 

ıo•• sefiri Von Moltke ta · 
yin edılecekUr. tlyatları terhia etmtıttr. 

ya, Trabluıa ıönderdtjl lh· Amerika Deniz Kuvvet
J a p o n 1 a r Dört Bin 1 e r i n i A r t t ı r ı y o r .. 

FRANKIST ASKERLER SiPERDE 
Roma, 22 f A.A.] - lı

Panyada tiddetlt çupııma • 
lar devaın etmelctedır. 

Papa hk h6kumetcl lı · 
Panyadalrt ıehlrlerin ve ıl 
vtl halkın bombardımaoın 
dan vaz geçllmeıl için Ge· 
neral Franko nezdinde t~
ı•bbthte bulunmuıtur. 

Londra. 22 (Radyo) 
Royter Ajansının verdıft ha
berlere aare, General Fren 
ko orduları mütemadiyen 
ilerlemekte •e ftral ettUdert 
Yerleri temtzlemektedtrler. 

lht1l&lcaler. (TallPııete) ve 
(V al de Prorteı) kasabalarını 
•tıal etmııler ve (Tortoja)ya 
25 lrtlo1aetre yaldaımıılar 
dır. 

Tortoja düttilkten ıonra , 
General Franko ordu)Arı de-
nize çıkacaklardır 

Cumhuriyetçilerin t 8 inci 
kolorduıu, thtılalctlerln ıı~rı 
harekatına mani olmak ıı · 
temltıe de muvaffak ola · 
mtyarak geri çektlmfttlr. 

lhttlilcılerln; ıon muhare· 
belerde 12 bfn eılr aldıkla · 
n ve birçok mOhlmmat de 
poları ele geçirdikleri ı6yle 
niyor 

Perpinyıtn. 21 (Radyo) -
Star ga~eteslnin lron muba 
b;rı yazıyor : 

lıpanyanın Franaız hudut· 
ları civarında kt m••aki, kl· 
mllen Alrnanlaran elloe ~ 
mtı ltolunayor 

Zayiat Verdi.. 
iki Çin Kolordusu Büyük Bir 

Muza( f eriyet Kazandı. 
Londra , 22 lA.A.) · Çin· 

de Pukov Tlnetalo demlryo· 
ha cephe,ınde tiddetll mu 
har~beler olmaktadır. 

Japon kuvvetlerini çevi 
r~n >kt Çın kolordusu bü 
yük bar muzafferiyet kuan 
mıtlııırdır . 

Japonlftr dört 
zayiat vermitierdır. 

hin 

Şanghay. 22 (AA) 

kiti 

Ja 

meğe haz1rlandıklarını göı

termektedir. 

Japon kaynftklarından ah· 
nan malümAta göre, Çınlt

ler, Hayıu tle Kutteh ara
smc'la 16 fırka. Kulteh ile 
Loyaog aruında 20 fırka 

ve Loyang alc Stanfu ara 
11 nda da 1 O fırka lahtit et 

ml~lerdır . 

Maamafth bu fırkaların 

pon ıukeri makamlarının mevcudu ancak yarı yarıya 

hiçbir gemtnin huıuti bir dır. Ve modern stlihlardan 
müıaade almadan Çın da mahrum bulunmaktadır Ja · 
hthnde Japonların l11ıalt al pon kuvvetlerı daha az tıe 
ttnda bulunan mıntakadakl de en modern ıtlihlara ve 
nakliyat yollarında ıentı btlha11a alır topçuya malik 
yapmaıına mCbaade edtlmt bulunuyorlar. 
yeceğtnt beyan etmeleri Şanı- --=~..;;::,=====ıo-=:ııı--====== 

hay deniz mehaflllerlnde lngiliz-ltalyan 
bü1ük bir endlıe tevlit et · 

mittir Japon aakeri makam· s· . 
ları bu emre muhalif hare- o:üsmeldnnde henüz bir 
ket edecek olan gemilerin 1 ld d'I , 
zaptedılerek hamuıeıerının 80 ISBll 8 8 B 1 llD&dl 
muaadere edlleceflnl tllve Londra, 22 (A,A) _ in· 
etmtıterdlr. ıtllz Baıvekilt B Çember· 

Pekin, 22 (AA.) - ÇtDlt llyn, Avam Kamaraıında 
lerln Puko• Tlentllo demlryo- lnıtlıs ltalyan ıArOımelertn· 
)unda ı&terdtklert taarruz· de laeoiı bir anlatmaya va-
lar kati llttr malaanlte Yer · r1lmadıtını •rlemtıttr. 

-
46 Harp Gemiai, 26 Muvin Ge-

mi, 95 T ayare Yaptırılacak 
Vaıington, 22 (A.A.) -

Amerika Parllrneotoıu bir 
milyar dolarlak deniz büt 
ceılot kabul etmııttr Kırk 
altı harp remfıi, yirmi ıkı 
muavin ıemt, 950 ta1are 
inıa edllecektır. 

V •ıtnıton, 22 1 A A. J -
Nevyork Ta1mlı gazet~si. 
müıhem o lduiu görOleo bir 
makaleılnde coternuyonal 
hukuku ihlal eden devlet 
lerde bunu müdafaa eden' 
ler arasmda hiçbir fark gö 
zetmekılzln bıtaraflık ka· 
nuounun '"'" tabailıklerlm 
tebarüz ettirerek. bu kanun 
Fraoıa ve loıtltereye, Ame· 
rikadao borç lmkiınını sel· 
betUğt halde hareket •e le 
raatları Amerika hükumeti 
ve efkarı umumlyeıl tara · 
fındao takbih edilmekte bu
lunan Almanya ve Japon 
ya için buna lmkln verme. 
ılndekl f ahit ha1atı bılhaa · 
aa k&ybetmektedlr. 

Gazete: •Amerika, mOte · 
arrız ları cezalandırmıya 
lmade olmasa bıle, barııı 
mubaf aza eden de•letlerl 
mOklfatlandırabtltr,. diye 
Ve Amerika dıt polltlkaıı· 
nın prenılpl olarak fU fikri 
ortara atıror: Amerika IJle 

genlt btr ticaret ve elcono · 
mi b6lrell olacaktır ki, da · 
hılde daha ev••l 1 7 devlet 
tarafından tanip edilen Hull 
preoılplerl tatbtlr etltlecelıı 

ve fakat en\ernaı1onal bu. 
kuk ve nizama riayet etmt
yen mllletlere kapalı balu
nacaktlr. 

Gazete bu ıuretle. 8 Rus
velt tara fındıın Şıkaıo nut · 
kunda zikredilen harpçi mil· 
letler hakkında karantlne 
f lkrı için bir tat bık .. kit 
teklif etmektedir. 

Bundan baıka bu maka 
lenin, h6k6meUn dıt polm. 
kası ıaha11ndald hareket ıer 
beıtlslnln ıenlıletllmeıt için 
baılanan mOcadelede aocak 
bir unıur olduiu ıörOlmek· 
tedlr. Bu ı•nlıletılmlJe ta · 
raflar olanlar, ıon Avrupa 
hldlıelerlnln •• btlhaıea 1 . 
Kordel Hullun nutkunun ef · 
klrı umumlyede huıule P· 
ttrdtft heyecandan istifade 
etmek tıtlyorlar. Hattl kon· 
ırede demokratlara •• oam· 
hurlJetçllerl temıll eden btr 
ırup adına Mlneata mebaıu 
8. Maaıın btr kanan teldtfl 
1aparak bitaraflık lptalıet 
ıett,...11 blhltrtlmeldedır. 



SAYFA 2 TOUDILI 

__,.~~-- S EH i R VE V i LA Y ET H A B E R L E R i 
-·-Vilayetin bu Yılkı Nafıa TrenKazasınınTahki-

V e Baytar Bütceleri. k a t 1 N e t i c e 1 e n d i .. 
Nafıa Bütcesi 314,806 Lira, Baytarlık iıleri 

Bütcesi de 17,016 Liradır. 

Haf ıa bütcesi: 
Faaıl 13 madde l 3,372 

ltra maaıat [yekiinJ 
Faaıl 13 madde 1 1,080 

lira amele katibi ve daktilo 
ücretleri 

Fasıl 14 madde 2 300 li 
ra odacı 

Fasıl 14 madde 3 24,600 
lira ıer tamirci, poıta baıı. 

poıta çavuıları 

Fa11l 14 madde 3 25,980 
lira daimi amele ücretleri 

Fasıl 14 madde 4 5,640 
lira makinist ve muavinleri, 
ıöf er ücretleri 

Faıal 14 madde 5 1,200 
lira atalye, bat maklnlıt, 

bekçi ücretleri 
Fasıl 15 madde 6 400 lt· 

ra tenvir ve !eıhln, lurtaai · 
ye ve evrakı matbua, mef · 
ruıat 

Faaal 16 madde 
posta· telıraf 

Fasıl 11 madde 
ra icar bedeli 

50 lira 

ıoo ti · 

Fasıl J 1 madde 2 2,000 
lira alet ve edevatı turukt 
ye tamir Te mubayaası 

Fa11l 17 madde 3 300 il· 
ra alatı hendeıiye Ve leYa· 
zımı tenlmiye 

Fasıl yekunu 2,400 lıra 

Fasıl 18 madde 1 4,000 
lira nafıa müdür ve mü hen · 
diılert harcırahı 

Fetıl 18 madde2 500 li- , 
ra lıtıkıaf masrafı 

Fasıl yekunu 4,500 lira 
Fa11l 19 madde 1 2,000 

lira slltndlr makine tamiri 
yedek aksamı ve1alre mu
ba yaaıı 

Fasıl 20 madde 1 746 li · 
ra dlyun 

Adi bütce yekunu 46.288 
lira 

f evkıli~e bütcı: 
Faaıl 3 madde 1 40,000 

lira üzerinden geçilmekte 
olan yollar nakdi k11mı 

Faııl 3 madde 2 70,00o 
lira üzerinden geçilmekte 
olan yollar nakdi kısmı 

Fasıl 3 madde 3 18,478 
lir~ yeni yapılmakta olan 
yollar ve köprüler nakdi 
kıamı masrafı 

Fasıl 3 madde 4 77,400 
ltra yen i yapılmakta olan 
yollar ve köprüler nakdi 
kıamı maarafı 

Faaal yekunu 205,878 lira 
Fasıl 4 madde J 56,640 

lira Nafıa Vekaleti hl11esl 
Faaıl 5 madde 1 6,0UO 

ltra köy yolları alatı turukt. 
ye mevaddı iofili.kiye yar
dım . 

Fev1'ali.de bütce yekunu 
268 518 ltra 

Adi bütce yekünu 16,288 
llr.a 
Nafıa bütceaı yekunu 

3141806 lira 

fiaytar bülcesi: 
Fasıl 42 madde 1 1980 

lire mınta:ka depo ve bay-

tllr müdür maaıı 165 lira 
Fuıl 42 madde J 720 lira 

daire lci.tibi maeıı 60 ltra 
Fa11l yekunu 2,7CO Jıra 
Fasıl 43 madde 1 588 lı 

ra depo katibi ücreti yeni 
teklif 

F a11l 43 madde 2 l 920 
lira mıntaka baytar ücreti 
2 adet 80 lira dan 

Fa11l 43 madde 3 J 1500 
lira tohumlama müteha1111ı 
ücreti 

Fa11l 43 madde 4 360 ll · 
ra aeyiı batı ücreti 30 lira 
dan 

Fasıl 43 madde 5 j60 il · 
ra nalbant ve eaeme maa
rafı 

F a11l 43 madde 6 1 ,800 
lir 6 ıeylı ücretl 25 liradan 

Faaıl "l3 madde 7 400 li · 
ra muvakkat ~ıeylı ıfat 

için 
Faaıl 43 madde 8 210 li 

ra koıu mahalli bekçlıi üc· 
reh 

Faııl yekunu 7, 138 lira 
Fasıl 44 madde ı ıoo 11 

ra tenvir ve teıhin 
Fa11l 44 madde 2 50 ltra 

kırtaılye ve evrakı matbua 
F a11l 44 madde 3 400 il. 

ra müteferrika, eğer muba · 

Fasıl 45 madde 1 180 li· 
ra ıeJiı elblıe bedeli 

Fa11I 45 madde 2 200 Ji. 
ra afat lıtaayonu mefruıatı 

F uıl 45 madde J 50 hra 
poıta, (telıraf ve telefon) 
maarafı 

Fa11l 45 madde 4 600 li · 
ra baytar memurin barcıra . 

hı 
Fa11l 45 madde 5 200 it 

ra emrazı ıarlye ile müca
dele maarafı 

F a11l 45 madde 6 200 h · 
ra illtı baytarlye 

Fa11l 45 madde 7 500 li
ra eneme maaraf ı 

Faaıl 45 madde 8 50 lira 
ıerıl maaraf ı 

Faaıl 45 madde9 198 lira 
icar bedeli 

Fasıl 45 madde 10 2,3UO 
lira damızlak bay•an iaıe 
bedeli 

Fasıl yekünu 4,478 lira 
F aııl 46 made l 100 ltra 

depo binaları tamiri 
Fasıl 46 madde 2 50 lira 

dl yun 
Faııl yekünu 150 lira 
Adi bütce yekunu 15,016 

lira 
Fevkalade biitce ıfat iı· 

tasyoou infHı 2.000 lira 
Relı: - Gönende afat Is· 

yaa11 taayonu yapmaktanıa mer. 
Faııl yelcfınu 550 lira. keze bir U pavyon ili ve et 
Reis: - Nafıa bütceıinden mek daha muvafıktır , dedi 1 

1150 lira almak üzere) dört ve heyeti umumlyece bu ıe j 
yüz teklif ediyorum. kilde kabul edildi. ! 

K re d i Koope-ratifinin 1 

Vllhk Toplantısı .. 
Kooperatif Azası Toplanarak 
Muhtelif Kararlar Verdiler. 

259 Numaralı Bahkeılr j de Hulüıi Zarbalı, Emin inan, 
Zirai Kredi Kooperatifi Hal Zühtü Ôzmelek ayrıldı . 
kevınde yıllık toplantmnı 1 Bundan baıka ortaklara 
yapmııtır . 1 yapılacak ikrazları temin 

Kongreye 70 aza ve 23 maksadıle yönetim kuruluna 
mümessil lttirak etmi~tir . 1 salahiyet verilmesi, A.yvat· 

Ziraat Bankası namına mü-1 lar, Fethiye, Ziyaretli, Ka 
me1&il B. Şükrü Ôzgör bu bakdere, Kalaycılar. Naipli, 
lunmuıtur . Ortamaodara. Dereçiftlfk 

Plinço, kir ve zarar be. Kavaklı ve Dereköyün 
sapları yönetim, kontrol ku Koopera tifin it ıınırları içine 
rulları raporları tetkik ıle alınmasına karar verlldı. 
plinço taıdık olundu ve 
buna yönetim kurulu üye· Açık T ışekkür 
leri ibra edıldi Sevgili babamız B Lütfi 

Müddeti biten yönetim Uzkurun ölümii dolayıatle ta · 
kurulundan üç üyenin yerine zlyetlerlni bildiren ve acıla · 
eizli rey ile B Rasim Ça r1mızı paylaıan, cenazenin 
fan, B. Tevfik Ba§aran. kaldırılmasında bulunan ak 
B lbrahim Samı Kayyum; 
ikı yedek üyelığe de B Lüt 
fi Kır' al, 8 Mehmet Sandık · 
çıoflu; umumi heyet kont 
rolörlüğüne B. Hilmi Şer~ 
metlt ayrıldı . 

Umumi heyet namına se
çilmesi lazımgelen ıktnci 
kontrolörün intihap ve ta· 
ylnl için Ziraat Bankasına 
ıalihiyet verildi . Ortaklarla 
kooperattf nasında çıkacak 
J htl l ifların haHiııi tedkik lçin 

raba ve doıtlarımıza açık 

Uttekkürlerimlı.i ıunarız. 

Uzkur ailesi ad ı na: 
Muzaffer Uzkul' 

Ha~aret iddiası 
Yıldırım mıthalle~inden İs · 

mail Hakkı oilu Refiğ•n: llY· 

nı mahallede oturan Nuri 
ojlu Eııada hakaret ettiği 

iddia olunduğundan tahki · 
kata baılarımııtır. 

Trenin; geçidin 1 DO metre ilersinden görülmesine 
imkan olmadığı tahak~uk ettiğinden ma~inistle, ııesci 

hak~mdaki tah~iksttın vazgeçildi. 
lir haf 

ta kadar 
önce H• 

at 16,30 

da İzmir 
Band1r-

maıefi
rint ya . 

pan 1208 
numara· 
la katar 

Sı ndıraı 
toıaııoın B HİLMl ÇiL 
Fazlıkuyuıu geçidinde Ça· 
yırhlaarh Kamil oğlu Meb· 
met Akbulutu merkcbile bir. 
lilcte parçalamııtı. 

Müddeiumumilikçe tren 
makfnflU Muıtafa oflu Meh· 
met ile ateıçt Veli otlu 
Kadir hakkında yapılmakta 
olan tahkikat ıona ermittir. 

V aka olduiu zaman tah
ktkata el koyan MOddel 
umumi Muavini B. Hilmi 
Çil, bu tahkikatta ıu neti
ceye varmıthr: 

Trenin tıaret olunan kaza 
mahallinden itibaren ancak 
395 metre uzakta durabildi · 
il ve treni,,, - l'eçltten 100 
metre kadar geride iken 
mevcut manialar dolayııfle -
aeçldtn iki tarafının görüle- 1 
medlil yapılan temelli ı 

tecrübe ve ketlfle teıblt ! 
~dil mittir. Bunun üzerine 1 

Kimtl ojlu Mehmet Akbu
lutun ölümünde gerek ti· 
mendüf er maklnlıUntn ve 
ıerekse ateıçlılnln bir ıuçu 
olmadığı anlatıldıiından hak
larında i.mme hukuku da · 
vaaı açılmaıına mahal olma 
dıiına karar v~rllmtıttr. 

Fabrıkalar 

İçin usta 
Yetiştirilecek 

Sümerbaok sanayi mektep· 
lerlnde yetlfmlf gençlerin 

ihtisaslarını arttırmak ve 
her gün baıka birinin çalı-

ıı yükselen bank fabrika
larına mütehaasıs elemanlar 

yetiıtırmek için çok mühim 
btr teıebbüae giritmlıtir. 

Bankanın diğer fabrikala
rından bazılarında mevcut 

bulunan ve muhtelif tı fU 

belerine mütehauıı İfÇİ ye 
Uttlren kurslar gibi, Nazilli 
baama fabrikasında da husu. 
ti iki kura kurulacak men 

ıucat ve elektrik uıtaba§m 

1etittlrllmeıine karar veril 
mittir. 

Bu kunlua ilk olark lı· 
tanbul , İzmir ve Bursa sa n . 
at mekteplerinden mtı:1.un 

olan otuz genç alınacaktır . 

Süm .?rbak Lu g nçlere, 
kuraun ve staj müddetinin 
de•amı müddehoce günde 
iki lira yevmiye verecek, 
aync& kendilednt ayda. bir 
lira valak kırası mukabilin· 

Tren 
Faciasından 
Sonra 

Bır hafta önce Fazlıku 
yuıu yanında, tren hattını 
kateden yoldan Çayarhl 
ıarh bir köylü geçmek la 

terken lzmlrden ıehrlmize 
ıelmekte olan trenin al· 
tında kalarak hayvantle 
btrhkte parçalandı . 

Bu acıklı kazanın müd
delumum•ltkçe yapılmakta 
olan tahkikatı ıona ermlt 
v~ makiniıt ile ateıçtnln 
bir ıuçu ıörillmedtf fnden 
haklarında imme hukuku 
davHı aç1lma11na mahal 
olmadığına karar verllmlf· 
tir. 

ÇOnk6, bizzat müddei 
umumiltiin yaptığl dene
me ve ketlf ler neticesinde 
trenden bu ıeçidln 100 
metre ileriden görGlemedl 
ğl, bu mesafeden ıonra da 
makinenin durdurulmaaına 
imkAn olmadıfı tahakkuk 
etmlttlr . 

K.azayi takip eden ıün· 
de de yazmııtık. Bu ge · 
citte, tren altında can ve· 
ren yurddat ıadece Ç•yır · 
hisarlı Mehmet Akbulut 
değildir. Aynı yerde böyle 
kazalar birçok def al ar ol · 
muıtur . 

Bu vaziyet dahilinde 
yarın da böyle bir f acla 
ile karıılaımıyac•iımızı 
kim temin edebilir? 

Bir hafta e•vel de yazdı
iımı& aibl yine yazıyoruz: 

Geçidin, tren relmeden 
önce kapatılmaaı zarureti 
bir daha ortaya çıkmıt 

bulunuyor. Bızce, bu kü· 
çük it yapılarak muhtemel 
büyük faciaların önü alın . 

malıdır. 

Geçen hafta buna ait 
yazımızda alakadarların 

fakrını anlamak lıtediiimi
ze itaret ettık, kim· 
ıeden ses çıkmadı . Bu 
defa vaziyetin tenevvür 
etmesi için açıkca tekrar 

· sorabilir miyiz? 
Acaba lıletme idaresi 

bu hugusla ne düoünüyor? 

Merak ediyoruz .. 

de misafir edeceil gibi. ma· 
llyet ftatı üzerinden de . 
yemek verecektir . Bunlar · 
dan yalınız NaztUı fabrika · 

sında veya Sümerbankın 
diğer fabrikalarında iki sene 

htzmet etmek üzere bir taah 
hütname alıoacaktır . 

Sümerb rınk. diğer . fabrl 
k;)larda da böyle kurıılar 

açacak, bir taraftan mevcut 
elemaolarmıo ihtllasını artı

racak v~ diğer taraftan da 
hariçten veni t-lt-manlar alıp 
yetııtirecektir 

21 MART 1111 

Belediye 
Umumi 
Meclisi 

• 

Belediye umumi mecltıi 

nisanın birinci cuma ıünü 

ıaat 15 de belediye ıalonun· 
da toplanacaklar. 

Bu toplantıda belediyenin 
938 yalı varidat ve maaraf 
bütcelerl teıblt edilecektir. 

16 J ışmdıki çocuğun 
ııkaıı 

İzmirler meballeatnden 
terzi çaraiı 16 yaılaranda 

Kadirin, aynı mahalleden 
Deveci HGıeyln otlu Pul· 
lukçu Recebin yanında ça
lııan Muıtafayı batından 
hafif ıurette bıçakla yara· 
ladığı iddia olunduiundan 
yakalanmıf, tahkikata baı
lanmııtır. 

-....::;ı;;;-ı'!)fu,.... _ _ _ 
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23·Mırt-1938 Ç1rıımbı 
ÔGLE NEŞRİY A Ti: 
12 30: Plllcla Türk mu.i

kisi. 12 50: Ha vadlı l 3.05: 
Piakla Türk muıtkııı. 13.30: 
Muhtelif plik neırlyah. 

AKŞAM NEŞRIY ATI: 

17. lnkllip tarihi de11ı: 
Ünivenlteden naklen: Yuauf 

Hikmet Bayur. 18.30: Fatih 
Halkevl ıöıterit kolu tarafın

dan bir temıil. 19,15: Kon
ferans: Dr. İbrahim Zati: 

Bulatık, clld haıtalıkları Ye 
aaçların dökülmesi. 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Nec 
meddln Rıza ve arkadaıları 
tarafından Türk muılktıl Ye 

halk ıarkıları. 20.30: Ha •a 
raporu . 20,33: Ômer Kıza 

tarafından Arapça a61lev. 
20.45: Nezihe Te arka

daıları tarafından Türk mu· 
ılktıı Te halk ıarkıları, 

!saat ayarı), 21.15: Faııl ıaz 
heyeti : lbrahlm ve arkadaı· 

ları tarafından 21 .50: Orkea· 
tra. 22 45 Ajını haberlerf. 

23: Pıakla sololar, opera ve 
operet parçaları 23 20: Son 

haberler ve eıteıi ıünün 

proiramı. 
• -Ankara Radyosu-

ôGLE NEŞRİY A Ti: 
12.30: Muhtelif plik neı· 

rlyatı. 12 50. PJik: Türk 

muılklsl ve halk ıarkıları. 

1J.15: Dahili ve harici ha · 

berler . 17.30: lnkllap ders
leri: ( Halkevinden naklen J. 
AKŞAM NEŞRlY ATI: 

18 30: Plakla danı musl· 
kiıi. 19.15: TürLc muaıklıl 

ve halk ıarkıları 1 Leman 
ve arkııdaıları ) . 20 Saat 

ayarı ve Arapça netriyat 
20.15: Türk musikisi ve halle 
ıarkıları (Melek Tokıöz ve 
arkadaıları 1 21: Havacılık: 

Ş. Hazım Ergökmen, 21 . l 5: 
SUidyo aalon orkeatraıı . 22: 
Ajanı haberleri. 22.15: Ya · 
rınki pro~ram 



• 
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Hukuk SQtunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
ölame Muhakkak Nazarı İle 
Bakılmağı icap Ettir.en Ahval 

- 29-
Ôl6müne muhakkak na- ve hüküm tarthl dejtldtr Bu 

zara ile baktlmafı icap ede . cihet nafaka ve ıenette ya. 
cek ahval içinde kaybolan zılı olmıyao faizi nizami ta· 
lrt1n1e halclcında mefkut mu leplerlnde müracaat taribi
•meleıı yapılmayıp doiru· nln eıas ittıhaz edtlmeıt 
elan dofruya vefata h6kme- haklundakl uıule lıttına teı 
dtlmeıl icap eder. Çünk6 ka· ktl eder. 
''Plak talep ve kuara bun Mezkur 30 cu maCldede 
dan •onrakı maddelertle ıö . ce1edi bulunamı1an bir kim· 
receflmlz •eçhlle uzun za ıe ölümüne muhakkak na · 
man •e oldukça m ı b i m zara ile bakılmalı icap ede· 
••arata te.alckuf etmekle cek ahYal içinde ka,bolmuı 
vazu kanun mezk6r 30 cu tıe o ktmae hakikaten ölmiit 
madde,t •azetmtıttr . Fakat addolunacafı blldlrtlmtı iken 
•efata hükmedecek hiklm 616m6ne muhakkak nazatı 
••babı •ef at hakkında uzun ile balnlmaiı icap edecek ah· 
azadıJa tetkikat ile ufacık val içinde kayboluraa öl6ıü 
bır tek ve tlpheden iri ola· bulunmamıt bile olıa ma · 
ralc tamamen kanaatanın ha- hallinin en bOJlk mOlkıye 
ııl 0 hna11 lbımdır. Ç6nk0

1 
memurunuo emri tle ~Gn-

cllzt bir m6ıamaha ve Ji yeılne CSlmüf kaydı dOtürü 
kaydlltk ... tıceaı olarak ver lebıllr. Bununla beraber her 
.tıtt hlkam •e kararın akıl al&kadar ka1bolan klmaenln 
zuhur etUfl takdirde bir çok 616 veya aai oldutunun hi
iaalc •• •eclbelerta zlraına kim tarafından hOkmedil
tebep olur. Ezc6mle vefat meılni lıttyebıltr. lbareılnl 
kararı lzerlne kanıının baı. taııyan 42 el maddenin ıe 
ka btr•ıt ile evlenmeıt ııbı bebl ••zn nedir? Aynı za· 
tellfıaı l•Yrl kabil bir sarar manda hakimin hillımü ol 
•çar. madıkça ahvali ıahılye ıfc · 

Bu bapta •çılacak dava ltnln hiçbir kaydı tuhıb 
lıbatı cihetine aellnce 610m· edilemlyecefinl 38 el mad· 
le •likadar olanlardan biri denin (htç bir k•ydı) tlblrt 
l.lkime bir lıtlda ile nilra· ile katiyyet ifade eden iba 
caat ederek falan tarihte •e 
f 1 ... reılne kartı tıbu 42 et mad-
a an yerde mubar beye it-

ti k ddede (en büyük mülkiye 
ra eden koca111 •-•hut 

f l -ı memurunun emri ile liünye· 
• •n •aparda yolcu iken ıine ölmüı lıaydı düıürüle· 

falaıa tarihte •e falan ma · bllecefl) ibareıl tezat teıkil 
halde batap ceıedl bulunup etmez aıt? 
ı&rGlemlyerek teıayyüp ed· Evet 30 cu madde varken 
•n b•bam falaa ofla fala· 42 et maddenin •Ocudu ıe 
ttın •da.tına biikmedılmeatnt bepıfz görün6yoraada hH 
lıterım. Yolundaki mOraca · iki maddenin thttva ettlfl 
•tını lıbat etmek llzımciır. tbare bir nazarı adli ile ba-

Bu ıuretle ~efata dair ıa · kıhp tetkik edtJlnce 30 cu 
dar olan hükam, nilfuı mü· maddenin 42 et madde tle 
~llr •eya memurlufuna tıar a1nen tekrarlanmadıiı. 30 
• •leli nüfuıtakl künyeılne cu ınadde ıeraitl meduire 
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1 ltaretl •erilir. Vefat tart· 1 dalrealnde teıayyüp edenle· 

tine ıellnce ölüme ıebep olan rin ölQmQne muhakkak na · 
ldı1e tarihi olup mGracaat 1 zarı ile bakılacaiıoı ıöıter-

- Tabii, çıplak yatacak 
deflldtaızra ... 

- Fakat buraya naııl ıir 
dtnı? lıte öfrenmek istedi· 
tt._ feJ bu ... 

h .. - Fık,. ve doıtunuz. 
et tlrtıl de ıtzt yatafa bırak

blar Onlara pijama da ver -
dtaı. 

- Onlar neredeler? 
- Doıtunuz otele d6ad6 

ve File de, bay V eatlindıa 
lleaaplaranın tahkılctyle meı
~•ld&r. 

Ptıler! Felakete ufra 
•ıt btr •rlradııı bu tekilde 
bırakmak' 

- Onları bütün aabab 
beklettlflnh:t ümtt etmiyor · 
•unuz! 

- BGtün ıabah mıi1 

-Tabu evet. ıaat on bu. 
çulu ıeçi,or. 

Grane dofruldu, fakat, baıı 
•ldlatı bir halde d6nmeıe 
baıluı, iallyerek Jaatıklar 
ii .. rlne diftü 

Ba1an Hoaan ona bir ka· 
deh uzath 

- lçla&a, bu ıizi iytleıtt . 
rır. İçki acı leli, fakat çabuk 
lyileıUitaı lııı etti . 

Bayan Hoıan: 
-E, artık, dedi, bea ıl 

•lze kahvaltınızı hazırlar· 
~·• •iz bir duı yap181l. 

Ellerini batına 16t6rdO, 
onu biltQn buldufuna hay 
ret etti. 

- Artılr ylmlyecejlm. 
Bayan Hogan cevap ver 

melulzln ölçülü bir yürüyüıle 
uzakla ıh. 

Gran~ banyo odasına geç· 
ti ve banyolufa, ~lf·jer üs · 
t6ne koomut üç fite banyo 
tuzunu boıattıktan ıonra, 

ııcak ıuya daldı lnt11ar eden 
koku okadar kuvvetli idi ki 
derhal banyoluktan çıkma 

ia ve duıun altına koıma · 
ja mecbur kaldı. Su vücu
dundan akmaia batladıiı 

zaman bir 11hbat alameti 
onu kapladı ve ıarlu ıöyle· 
meie baıladı 

Birden muıluiu kapadı. 
Bunu takip eden ıeıislı 
lik içinde "Allo!,, D•ye ba· 
iırdı Seıi kulaklarında çın 

ladı . "Allo!" yı tekrar et.ti. 
Tıtrlyerek, dut kablneıinden 
çıkta, beline pettemal ııbt 

kırmızı, ıiyah bir havlı aardı 
ve batını banyo 11alonunun 
kapııından uzath: 

Hey pilicim, dlJe ba · 
iırdı 

Bayan Hoıan, afızmda 

b•r ıliara, göründG. 
- Uvabonon . etf'jeri 

izninde btr trat malilnftt 

melde, 42 el madde ile o 
ıah11 gaibin ôlilmüne mu· 
hakkak nazarı ile bakıldık 
tan ıonra yapılacak mua· 
meleyi izah etmektedir Fa 
ldrlerde bu ıek ve tereddüt 
uyandırılmamak içın 30 cu 
maddeden 1 1 madde ıonra 
42 ci madde vazedilmlyerek 
bu maddede arzu edilen el· 
hat 30 cu maddeye bir fık· 
ra iliveai ıuretl ile taanlf 
edtlmit olsaydı deha iyi ol 
urdu, kanaahndayım. 

ikinci muhalefet lıe 38 et 
madde mucıblnce hakimin 
hükm6 olmadıkça ahvali 
ıahılye ıichnın biç bir kay· 
dı taıhib edilemez Dtye mut 
lakiy yet ıf ade eden bir lba 
re mevcut iken itbu 42 el 

madde taıhlht kayıt keyf 1 

yetini vali ve kaymakam ve 
nahiye müdOrlert ıtbı idari 
malıama veriyor. Bu da mez· 
kur 38 el ır.addenln mehazı 

olan lıvlçre kanununun 45 el 
maddealnln 2 el fıkraıında 

( mahaza makamı tef Ut dik 
kateizlık, yahut aarıh bir bata 
netlceıl olan ıehıvlerln taa 
bıbinl emredebilir j Jbareaın 
den ıktibasen icabı hal ve 
maılahatta bu gibi kayıtlar 
idari memurlar tarafından. 
da dOzehllmeıl emrolunabi. 
lir. Gibi bir fıkra lllveıl bu 
muhalefet& bertaraf ederdi, 
fikrindeyim. Yine mezl"ir 
42 el maddenin 2 et fıkra· 
ıında (bununla beraber her 
allkadar kaybolan klmaenin 
ölü veya ıai oldufunun 
hlldm tarafından hükme 
dllmeılnl talep edebilir) tba· 
realnden mülkiye memurları 
tarafından künyeaine ~lü 

itareU verilen kJmıenin 61· 
meylp elyevm ıttğ oldui•n 
dan bahisle mülkiye memur· 
runun emri tle kOnyeııne 

dOt6r6len kaydın iptalini her 
allkadar hiktmden İlliJe
blleceıt ıtbt bu kayıt dOt · 
OrOlmezden enel de alaka 
dardan bıridatn idari m•ka. 
ma ölü kaydı dütOrülmeai 
hakkındaki müracaah üze 
rine dıterlnln de b u o u n 
akımı m a h k • m e d e n 
tıUyebileceji ibaredeki (ölü 
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ve ıai) oldulunun biklm 
tarafından hOkmedllmeıint 
talep edebilir) kaydmdan 
anlaıılmaktadır. Şunu da ha· 
tırlayalım ki, nüfuı memuru en 
büyük mülk.ye memu unun 
itartli ıle dütürülen ölü 
kaydmın iptaline bakım ta 
raf1adan karar verllmeıtne 

intizar etmtyerek mafevkin 
emrini derhal infaz ile o 
g11ıbin k6nyeıine ölmüt kay 
danı dOtürür. 
Şu kadar var ki, hikimln 

bu emrin nettcei muhake
meye kadar icra edtlmeıl 
hakkmda yazacaiı bir tez· 
kere ile tehir olunabilır. Ôlü 
kaydı dütürülmüt lıe hikl · 
mtn, aei olduğuna dair ver 
dıfi kararla iptal olunur. 
Bu iptalden evvel o klmıe 
ota karm ıa h11 aharla izdi -
vaç ehnlt lıe evlt iken tek 
rar evlenmek mümkOn ola 
mıyacalından ikinci evlen· 
me iptal olunacağı albi, ir · 
ıen tevarüı eltili bak ve 
veclbelertnde hukuki kıy 

meli kalmaz Yalanız büınO · 
niyetle ı•hıı ıaliıln lktııap 

ett ı ğl hakka halel ıelmez. 
Gerek 61ü ve ıeıek ıailık 

hakkında allkadar tarafından 
talep vaki olmadan reıen 
b6yle bir karar verilemez. 

Allkadardan makıat o 
klmıenln üzerinde intifa hak· 
lcı bulunmakla ölmeıt ıle bu 
bak mürtefi olarak m61kı
yetl kendlılne lntıkal veya 
vefatı ile emvaline tevarOı 
eden ıahııtardır. Gaibin ala 
cakh11 böyle bir taleple 
buıunamez, çünkü alacalı o 

ıabıın 6lüm6ne batla delil · 
dir. 

Mevzu• taalluku itlbariy· 
le ıunu da arzetmeden geçe 
mlyecelim: Mülkiyenin 
en büyük memuru maiye · 
tindeki nüfuı memuruna 
mezk6r ölO kaydıns dOt6rt 
mele için ölümQne mubak· 
kak nazarı ile bakılmalı 
icap eden hali idare heyeti 
ile btlmüzakere bir karar 
lttlhazma mahal olmayarak 
baıhbatına bu emri verebi · 
lecell, tbarentn tarzı tahrl 
rlnden tarahatan anlatılmak· 
ta lıede o aalbin kOnyeılae 
vazoluncak ölü lıaretl bir 
çok hak ve vecibelere mü 
e11lr ve ezdlmle kar11ının 
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• • var, dedi, ne yazık ki bu poliı baflyeal, Muyrna Ho· 

bir makine boğazınızı bu · gan sanatı meçhul latif bir 
n•nla doğruyamıyacaluınız. mahlük, bir avukatın aıkın 

- Dinleyiniz pilicim, ba- dan yaaup kül olduğunu 
na bir lütüfte buluourmu· bilmeli . .. 
ıunuz? Muılukları kapdı, yeniden 

Benim adım Muyrna havluıuna bür6ndü ve ba
dır 

Peki! Muyrna lütfe 
derseniz, olduiunuz yerde 
kulak kabartarak iki dakt 
ka kalaca kımız ve bana ltlt · 
ttğinlzl ıöylıyecekılniz. 

Banyo oda11nıo kapıaını 

örttü, peıtemalı yere ath. 
dııt kabinesine döndü. ka 
padı ve muıluğu açtı. Su 
hızla akarken. yükıek ıeale: 

- Allo ... Burası Nevyork 
da R C. A. binasının etli 
tklnci katandaki duı kabl 
nealnde bay Grauenln te · 
lefonudur. 

Grane Edvard, kibar bir 

yan Hogana: 
Ne ltlttlniz, diye ıor

mai• geldı? 
- Fakat hiç btrıey . 

- Bunu zaten biliyordum 
Hayretinin görmemezlik· 

ten gelerek kapıyı kapadı 

ve haf olmaia baıladı . 
Tuvalf'ttnl bitirdiği zaman; 

ıolıun rengini aynada tet!clk 
etti, filoridada bir hafiyeye 
bak kazanacak kadar çeh 
reıint fena buldu. 

Hayan Hoganı. oturma 
odasının bir koltuğunda la 
katdane uzanırken buldu, 
o ı•zetelerl okumakla .,.,. 

Oç ~elime 1660 dolar 
lnaılterede müellıfler için· 

de eıerlerJ en çok okunan 
hikaye muharriri Someraet 
Mooaamdır. Bazı kimıeler, 
bu meıhur müellife (Somer· 
tel Mon) derler. Bu zat, eı 
erlerinden çok para kazan· 
mıftır. Diyorlar ki, milellı · 
fln yazdıiı eterlerde beher 
keltmeal birer filinden faz · 
laya ıelmiftlr. Halbuki, in 
1ııliz müellif ini kat kat baı· 
tıracak derecede bir Ame· 
rlkalı peyda olmuıtur. Bu 
adam, ne müellif •e ne de 
muharrirdir. Bu, ftltmlere 
ad veren ve bu buıuıta çok 
muvaffak olan bir adamdır. 
Son zamanlarda Holltvotta 
çevrilen büyük bir fıltme 
(loıanların kalbi) adını ve . 
ren Amerikalı Ru Harta 
adındaki adam, tam 1660 
dolar m6klf al almıttır. Şu 
halde üç kehme için bu ka
dar para alan Amerikalı, 
kazanç bakımından meıhur 
lnıılız muharririni ıCSlıede 
bırakmıı demektir . 

Dünyadaki yınımlır 
Yangın, mütemeddın me· 

mleketlerde 11k 11k vukua 
ıelen ve b6yGk tahribata 
ıebebayet veren bir felikıt · 

Ur. Bu itibarla, Janıına 
kartı alınan tedbirler, her 
memlekette mulatehf Ur. 

Son zamanlarda yapılan 
bir lıtatlıtıie ı6re; dGnyada 
yangından en çok zarar g6· 
ren memleket, Franaadsr. 
Franıada, ıenede en aplı 
otuz bin 1anıın hidaaesı vu
kubulmaktadır 

Geçen aene, yanıın yü
zilnden Franıada. heı bini 
çocuk olmak üzere yirmi 
beı bin kiti yanmıı ve F ran · 
aa, üç milyar frank derece· 
llade bir zarar 16rml1t6r. 

aharla t&dıvacı aıba çirkin 
hidııatı müeddl oıacatından 
bu aibl balatla karıllaım•· 

mak için evvelemırde he 
yeti idarece arız amile tet · 
kik ve tahkık ıuretl ile 
ldarei maalahat eddmeıl da· 
ha iyi oıur, kanaabadaJım. 

ıuldo. 

AVUK.AT 
Kasım Sami Payll 
SONU VAR -

- Güzelim, Mlamlde be· 
nimle kıaa bir ikamet hu. 
ıuıuoda ne deraın1z? Dedi 

- Seninle ıeyabat et 
mekten neden memnun ola -
yım? 

- Bilmem. zannediyorum 
ki koyu renkli ıözlerim ae
nln hoıuna aldiyordu. 

Bir ıeyln kıymetini tak 
dır eden bir memur bakııı 
ile ıl1ah, uzun kirpikleri 
arasından nazarlarını ona 
teıbit etti . 

- Paranız varaa belki 
benim hoılaoabtleceğlm btr 
tip olabtlirdiolz. 

- Eğer V eıllind itlnden 
muvaffaktyetle çıkauam 
zenıtn olacajım. 

Kadın cevap verirken, 
hafif ıillüıile samimi bir te· 
tnenniyt ifade etti . 

-- Onu kurtaracak kadar 
talllnlz var. 

- Muvaffak oluream ıe· 
lir miılntz? 

- ŞGpheıiz .. . Vaadi yeri· 
ne ıettrmek ıiç deill. 

O aenç bir kedi kıvrak
lığiyle kalktı. 

- Ha,dt. kahvaltıya ge 
linlz. Veıtlind meıeleıintn 
hal çareılnl bulmak için 
jytl.,..aı otm ... ız 16.ım. 

5ATPAı3 

T ıhıımm ıııirl 
lnıUtere krahnın buıuıi 

doıtlarından; Lady P!anket 
ve kocaıı ile bazı arlıtok
ratlar, Amerlkada gazeteler 
krah H&raU ziyaret lçln tay· 
are ile Yeni DDnyaya ıtder
lerkeD, feci bir lklbete ui
ramıılar, Amerlka1a alde
meden ahireti bo1lamıılar
dsr. 

Lazd Planket, bayattnda 
dalma bir tırnak taıı,or ve 
onu bir tıl111m, diye, cebinde 
aaklıyormuf. Bu tırnafı, 
Htndlıtanda ltulmuıtu. Fakat, 
feci kazaya utramadan ev
vel, Normaadl ile Japtlfı 

uzun bir ıe1ahatta bu 
tırnaiı kaybetmlfll· 

Lady Planket, tırnalı kay. 
betttil ıiindenberl, daimi 
bir endtıe içinde lmlı bu 
hldlaeJi kendiıl ve kocaıı 
lçtn hayır ıaymıJormuı. Ni
tekim, İnaıltere kralı altıncı 
Jorja veda için Puklnıam 

ıarayına ıttttiinde, bu en· 
dltealnl krala ıöylemlttl · Me· 
fer Lady Plankel bapna ıe. 
lecek hldleeyl, kablelYUku 
hi11etmlf. 

Salyangoz 11ııctı 
Franıızlar, aalyanıosları 

çok aeverler. Son zaman· 
larda , Franıadakl aal,an. 
ıozlar azalmala baılamıı 
ve ıalyanıoz ıatanlar lı•lç
reye ılparlt •ermek mec· 
burlyetlnde kal•ııtır . Hal· 
bukl, lıvlçre halin da, bu 
mabl6ku tıtlhllke baıladı • 
fından, ıalyanıos tGccarlara 
Avuıturyaya m6raaaat et· 
mtılerdır. 

Avuıturya tlccarlen ken· 
dl memleketlerıDCle 1ettıen 

aal1anaozları lıviçre,• ıln· 
derdtklertnl ve lavtçreUler 
de bunlara, yerli mala dı,e 
aatmakta olduklarını bildir· 
maılerdlr. Keyf•,etten ba · 
berdar olan Avuıtur1a Ti· 
caret nazaretl, bundan IOD

ra ıal1angoz ihracatını kont· 
rola tlbl tutmala ve ka · 
buklarına birer damı• 

vurmafa karar vermlıttr. 

- EvYell telefon etme· 
me miilaade ediDlz. 

ReaeplörQ aldı ve direk 
tör Buckbaltz ile a6rüımeyi 
lıtedi. 

- Ben tirane, direktör ... 
Veıtlind itini üzerine alan 
pollı hafiyeıtylm... Mabpu 
ıunuzla ıörüımek lıtlyordum. 

- Ne dlyoraunuz? 
Grane ıabarla tekrar et · 

u: 
- Veıtllnd ile ı~hüımek 

lıtlyordum . 

Bu kadar cüretten ltolul· 
muı olan dlrekt6r batırdı: 

- lmklnıız! Beni onun 
hlzmetçlıl Jerlne mi 

ı koyuyoraunuz. yahut böcre· 
de telefonu m• buluadutunu 
zannedlyoraunuz? 

- Onunla ıörüımem li
zım, çok milhlm. 

Buckholtz: 
Ben bir bapiıhane idare 

ediyorum, otel dei&I, diye
rek telefonu kapadı. 

Grane tekrar numarayı 

teıkll etti ve dlrekt6rün ae · 
ıloi lfltlnce hiddetle ı6ze 

baıladı: 
- Bent dinleyiniz, hadala 

herif, yeniden muhabereyi 
lreıeraenlz. Veıtllnttan rtıı 

ret aldıtınızı haber vermek 
ÜMre m6ddelumumlJ'ft derllal 

SOROYoa 
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SAYFA: 4 

Avusturya Hadiseleri .. 
Alman gazeteler• büyük bir1 

heyecan havaıı içinde ve trı 
harflerle, Scbuıchntrrtn Al
manyaya ihanetinden, mem
leketi btr kan deryası Jçtnde 
boğmak üzere bulunduiun
dan, hGktimetin arhk •azl
yete hiklm olamadığından 
bahsetmektedirler. 

Völklıchter Ye Angrlff, 
Avusturya naıyooal ıoıya· 
ltetJerlnfn orranı olao Neu· 
eıte Wtener Nachrlcbten 

aazeteainde devlet müıavlr. 
lerlnden doktor Jurynin, 
AYulturya naıyonal ıoıya-

1.ıtlerloln pleblıltene için it· 
ıtrak etmtyecelderlnl izah 
eden bir yazmnı nakletmek· 
tedlrler ki, A vuaturyada bu 
makale dolayıılyle b em 
mevzuubabı razete derhal 
toplahlmıı, hem de ıaDıöl
ye tarafından doktor Jury

nln azli talep olunmuıtur. 

Doktor Sey11 lnquart fıe, 
bu talebi reddetmlttlr. 

Muharririn mQdaf aa ettlfl 
noktal eıkl nazara göre, ta· 
karriir eden pleblıtt, DolL 
fu11un eıerl olan mayıa ka · 
nunu eıaalılnln ana hatlarına 
mubalıftir Ztra Scbuıcbnlgı 
pleblıltlade hGkumet lehine 
ekıerfyetl kazanmak lçtn%eı· 
ıoıyal demokratlar, ıon ce
nah menıupları ve amele 
ıınıfına tlayanmak lıtemek · 

tedtr. Bu ile, ana yasaya 
16re otoriter ve korporatif 
olmaaı lazım ıelen devleti 
demokraafye ve oradan da 
halk cepheıtne ve bolıevlz
me ıürüklıyecektlr. lıte bu· 
nun içindir ki, Avuıturya 

naıyoaal ıoıyallıtlerı, hatta 
•atan haini damgaafyle dam· 
ıalanmak teblıkeıl bahatı· 
na bl le olaa kanunu eıaalnlo 
temellerine aykırı bir cere. 
yana tanlp reylerini verml
yeceklerdl r . 

Nuharrıre ıöre, tabii bu 
karar üzerinde, pleblıltin 
her tQrlü bile Ye deılıeye 
meydan verecek bir ıekilde 
cereyan ermeılnl kolaylaıtı 
racak uıullerln konulmaıı 
da, lmll olmuıtur. 

Velha11I ıazeteler, Schuı
chntgı ihanetinin delıllerfnl 
börlece birer birer ıaymak· 
ta Ye bldiıahn, önQne ıe 

çllmtyecek bir ıüratle lnki · 
ıaf ettlilnl temin eylemek
tedlrler. 

Neteklm ıazeteler de bu· 
nu tey•d etmektedir. 

f•lhaklka bunlar, ıayet 
iri •e umumiyetle renkli 
harflerle, artık Alman ordu 
larınıa Avuıtur,aya girdik
lerini ve oradaki kardeılerl· 
nl kurtardıklarını, Hıtlerfn 
Alman Avuıturya hududu 
nu ıeçttllnl - Schuıchntrıtn 
lıtı(aeından dojrudan dof· 
ruya bahıetmemek ıartiyle
Se,11 lnquartnı rltaıetl al-
tında yeni A•uıturya kabl 
neıloln kurulduğunu bildir· 
melde Ye ayrıca Hitlerln il 
hak hakkındaki proklamaı· 
yonunu neıretmelctedlr. 

Bundan baıka, hldlıenin 
ıureti cereyanı hakkında 
heyecanlı tafsilat verilmek
tedir . 

Tabii bu m6naaebetle pek 
çok da makale lnttıar et. 
mlftlr. 

Dt. dipl . -Polıtlıcbe Kor· 
respoodez. lkt Alman mille· 
ttatn aenelerdea ıonra tek· 
rar blrlet•lt olmaıının ltal 
yada çok mOaald llir ıekll· 

de karplaadılıaa mema11nt· 

yetle ııaret ederek, buna 

mukabil Franıız ve İngiliz 
matbuatmda yükıelen ten 
kld ıeslerine hayret ediyor 
ve bu iki mılletrn, Avrupa· 
nm göbeilnde daimi bir fr 
lkıiyoo mevzuu teıkil eden 
Almao - Avusturya dava11· 
nın bu ıuretle ortadan kalk 
mıı olmaımdan dolayı mem
nun olmaları lazımgeleceğl · 
ot ileri ıürüyor. 

Völkiıcher Beobachter de. 
bundan 90 sene evvel , yani 
J 848 martın ı n J 3 ünde dev 
rilen Metternıch kabineıloi 
hahrlıyarak kanıız ve can· 
ıaz bir devlet ıtıtemlnin, Al
man lıtlklil cereyanına kar 
ıı geleblleceilnl ıaoan Av· 
uıturyalı devlet ada
miyle Schuıchniıg araım 

da bir müıabehet gö 
rüyor ve kendisinden çok 
daha büyük bir lnıana mu 
kadder olmıyan bir ıeyl btz 
zat baıarabtleceftne 1eflyet 
le inanan sabık ıanıöl yeyl 
tezyif ediyor. 

.. Deutacbe Allgemelne 
Zeitung .. , ıon badlıelerin 
dünya matbuatanda her bal· 
de Janlıt bir ıekilde tef 
ılr edtlecejine fak at bunun 
tarıhte iz bırakmıyacafına 

tıaret ettikten ıoora diyor 
kı: 

.. Arbk yol açıktır. Bu 
yolun nereye gtdect'fınl lo~ 
ceden inceye tetkik edecek 
deflhz. Bunu, Avuıturyalı 
Almanlar, kanuni bir pleb · 
lıtt ile bizzat tayin edecek
lerdir " 

"Berllner Böraenzeltunı", 
doktor Schuıchntıgln faali · 
yet pllnçoıuou çizerek: 

"Bay Scbuıchotgı kabine· 
ıtnl, bizzat kendi ehle yı~ -
mıthr .• Diyor ve Almanya 
nın aolaıma için yaptıiı 
müteaddıt teıebbüılerl ve 
ba teıebbüılerln dalma Sc· 
huıchntıuıın ıulnlyeti kar· 
111ıoda ujradıaı akamati 
anlatıyor. Gazete btr az da 
ha ileride ıöyle ıöylQyor: 

- Bundan sonra, A vuıtur · 
yah Almanların arzu ve tb · 
tiyaclarına uygun, Alman 
idareleri bir A.vuıturya VÜ· 

cude gelecektir. Almanya, 
Avuıturyayı zorla ilhak et-
meil aklından bile geçarme 
mektedlr, onun latejl, 11rf 
A vuaturya mtllettntn kendi 
talitnl ve kendi lstlkbalınl 

ıerbeıtçe tayin ve teablt ed
ebtlmeıtdlr . " 

•frankfurter Zeiıunı. iıe, 
Ayuaturya ile Almanya ara 
11ndakl hududun mılletler 

tarafından değil, ıülileler 
tarafından, tabii bir ıekılde 
değıl, ıuni bir ıekf ide rlzil · 
dağine tıaretle . tablatln ot 
hayet kendiılnl 11kan çen
berlerl koparrlığanı ve tarı 
bi btr zarureU tahakkuk 
ettlrdfilnl eöylüyor 

Gazeteler bundan baıke 
bidlıenfn muhteJtf memle 
ketlerde uyandırd1ğı aklıl eri 

tahlil etmekte ve İtalyanın 
memnuniyetle, Fransa ve 
lnrilterentn hayretle, Çeko 
ılovakyanın lıe ıü&..unetle 

karııladıiını temin eylemek· 
tedırler 

Fıranıız ıazetelerlnln de 
baıhca mevzuunu avuaturya 
hldlıeal teıktl etnıek tedlr. 

Avuıturyanın Almanya ya 
ilhakı hldlıenln teıkll ettlil 
emrivakii tevekküle karıı 
layan Fıransız matbuata bun· 
dan sonra Çekoılovakya me· 
ıeleıine fevkalade ebem mi -

mlyet atfolonmaaını tavılye 
etmekte, akıt takdirde Çe· 
koal0Yak1anın A.lmaeyanıa 

T0RltDILI 

kucagına atılmak mecburi 
yetinde kalacafmı ve bu 
ıuretle " Alman Orta A. vru 
puanın vücut bulmuf olaca· 
ğını bevan etmektedir . Fa
ra nsız gazeteleri İogilterenln 
Avuıturya hidiıeıl karı111nda 

göaterdtği lakaydllikten mu -
tedı l ve lymalı bir lisanla 
ıikiıvet etmekte berdevam 
dırlar. Bütün Franıız ~azete

leri Ai ınan orduııunun Avus 
turyfl y~ glrmeatle "hür. müı-
takil ve hıriıtlyan Avuıtur 
ya,. devletinin nihayete ermlf 
ve Anılusun tahakkuk eyle
mlf olduğunu t ebarüz ettir-
mek te ve yeni huıl olan 
vaziyeti aynen ~abul eyle 

mektedlrler. Gaz~tel crden 
bllzıları Avrupanın. Avuatur · 
yanın Almanyaya tlhakı ha 
diıeılndf'ki vezlyl'tfnl Po · 
lonyanın takıiml had ı ıeain 
deki vaziyetine benzetmek
tedirler. 

Bah~esir Su!h Hukuk 
Hakimliğ;mden: 

Btğadıç nahiyesi Kuyu 
mahalleaınd•n Tevfik oflu 
Galibin Adana lnhtıerlar 

23 MART t9JI 

r•••••••:•••••••••••••·-. ·ı~~~~r~.flt~~~~~~~'Mf .. 
taiı alacak daveaının yapı- : TURKDILI : • ~ 
lan muhakemeılnde mDd- ~ ~ 

memuru Südt aleyhine aç-

deaaleyh Sudi göıterllen ad· ! Pazartesinden baıka her ! il,. E s K 1 ~ 
res ve tkametglhında bu i ıün çakar. Siyaaal gazete .. : ı~ » 
lunmadığı ve halen nerede : Yıllığı; 800 Kurut : •~ ~ 

oldufu meçhul bulunmaıına : Alb Aylıfı:400 : ı~ ·ıstan~ul Alemdar S.hhat Yur~D ~ 
binaen kendisine llin~n teb- : Say111: 3 : fl. ~ • • • 
ltğat ifil edilmlı lıede mu· : Günü reçmtı .ayıla r 25 : 
hakeme gGnü olan 8 3 938 : kuruıtur . : • • tarihinde mahakemede lıba - : ADRES: : YEN 1 
tı vücut etmedtftnden hak- : BALIKESIR TÜRKDlLI : , 

kmda gıyap kararı verllrnlf ~•••••••••••• ... ••••••••~ , 
ve bu gıyap kara11nın da t(t 
1 bl k ı •••••••••••••••••••••••••• il 

.... llM Alemdar Sıhhat Evi •••••• 
1 inen te lğlne arar veri · • • ı • • 
mtı olduiundan muh"ke - : YOKSULLAR BIRLtGI : ' 
menin bırakıldıiı 29 3 938 i MENFAATINA i 1 Dr· Operatör Süleyman Mehmet Tezerin 'll 

idaresi fi/tında flçı/an i 
tarih ve saat 15 de Bal ı kealr • • • •• 
Sulh Hukuk mahkemeıln- : Kostümlü Balo : Alemdar Sıhhat Evi •••••• ~ •••11•• 
de hazar bulunoıaıı kendtıl- • : : . ~ 
ne gıyap kararıom tebltii : 2 Nisan Cumartesi : it. 

Bilumum Cerrahi, Dahili, Nisai Ve .. \sabi 
Hastaları Kabul Eder Ve En Bii~· iik 1 

~ 
makamına kaim olmak üze • • ~ 
re ilan o lunur . ! flkşamı Şehir Ku/ü- ! li. 
Balıkesır Sulh Hukuk i bünde Verilecek. i 1 

Kolaylığı {;ö~terir. re Hastalarııı 
İstedikleri ~1iitehassı~ Doktorlar Gfltif'il i ı· 

Hikiınliğinden: '················· ...... ~ 11 < YATAK ocREnERt 2 LiRADAN BAŞLAR ı 
Kayıp cüzdan ve mühOr: •~~~~~~~~~~~~~1'• Balıkesir Aziziye mahal· 

leılnden lbrabtm oğlu lıma 
tl Altanm Çarıanbada arazi 
tahrir komıtyon reiıl oğlu 

Niyazi Altan aleyhine açtı· 

Türkiye lı Bankası Balı - • T S. . 
keair ıubesınde açm•ı oldu · Balıkesır ı apu ıcıl 
ğum 2,753 numaralı hesabı · M h .r / J 
mın cüzdanını ve iımime U OT lZ lginuan: 

ğı nafaka dava11n10 yapılan 
muhakemesinde müddeaaleyb 
hakkındaki da veliye herne 
kadar Çarıanbada müddea 
aleyh Nlyazlye tebha edtL 
miı iıede muhakeme giloün· 
de muhakemeye ıelmedı

ilnden haklınnda gıyap ka · 
rarı ve verllmlt ve ııyap 

karar1 tebliğ edilmek üzere 
Ç1ırıa mbaya gönderilmiı iıe

de tebliğ edilemeden ıeri 

çevrtlmıı ve kendisi de Çar · 
ıanbadan gittiği btldirilmto 
ve gıttlğl yerde göıterilme 

mit oldujuodan ııyap kara
rının ılaoen tebllilne karar 

ait mühürümü kaybettim. Mevkii Clnı ve nevi Mahalleıl Huriudu 
Yenlılnt alacağımdan eıkl · Mahallede gv Kaıaplar Sağı Kabaca oilu Alı 
ılnln hükmü olmadtiı tlio evi. ıolu Nüee evi ar 
olunur. kası Tiryaki oğlu Ab-

Balıkeılr Dinkçiler ma- dullah ve kıamen Ah 
halleılnde 57 numaralı mel kara11 lleticc e\'1 

hanede Boyacı Ömer ve Mehmet damı ve 

Tüzün k11ml'n Şerff kızı Fat 

vertlmfttlr Muhllkeme günü 
olan 28 3 938 tarihinde sa 

at J 5 de Bahkeslr Sulh Hu
kuk mahkemesinde hazır 

bulunması müddeaaleyh Nı· 
yaztye gıyap kararımn teb 

lığ makamın" kaim olmak 
ü z.ere ilan olunur. 

Balıkesir Kızılay Merkezı' 
Başkanlığından: 

Merkezimizin yıllık koogreıl 24- mart· 938 perıembe 
güoü ıaat (20) de Cumhuriyet Halk Partlıi salonunda ya
pılacakbr Sayın üyelerimizin tayin edtlen aaatte hazır 
bulunmaları rlcft olunur 

Belediye RiJ1asetinde • • 
1580 ~ayıla Belediye kanununun 54 üncü matldeıloe 

tevfikan Belediye meclisi 1 · 4 · 938 cuma ıünü ıaat t 5 
de Beledlye aalonunda toplanllcaktır. Belediye kanununun 
55 tncl madde,ine tevfıkan tli.o edtllr. 

Ruzoame: Beledıyenlo 938 yılı varidat ve masraf büt· 
celertle evrakı Yarldedtr-

ma , cepheıi yol. 
Yukarıda bulunduğu yer ve evıafı yeztlı ev etH~n Ka· 

saplar mahalleı ınden Kabaca oğlu Ahmt"dın ı k en tuihten 
40 ıeoe mukaddem ö lmeatlf!' karaaı Hafıze ve evi atlan Ah · 
met ve Abdi ve Mehmet ve Rabiayı terk ederek badehu 
l 325 de bunlardan Rabtanın da ölmesi le kocaaı Ar•f ve Arıf 
den olma kızı Cemile ile ilk koca11 Hüıeytnd• n olma ev-
latları Ahmet tayyıp ve lımail ve Arifeyi te-rk ederek ba · 
dehu bunlardan Abdlnln de 1326 da ölümile karm Hayri · 
ye evlatla11 Muıtafa ve Fehlme ve Pt!mbeyl terk edip yt 
ne bunlardan Ahmedln de 1328 senesınde ö lümtle karııı 
Hantfe ve evlatları Mehmet ve Rabla ve Klmtleyi terk 
ederek k~za bunlardan Kimllenin d e 932 de ölOmile ko
ca11 Halil İbrahim ve oflu lımalli te rk ederek bunlardan 
baıka kanuni varlıl olmadıiındao bahisle bunlardan Ah · 
met vereıealninden ht11elerfoe ıenet almak iatedtklerl bu 
evde bunlardan baıka bir hak ·nı zllliyet iddlaıında bulu 
nanlar vaua 3 . 4 • 938 tarihine müıadif pazar günü ma 
hallinde tahkikat yapmak üıı:ere memur ıönderilecektir . 

Hak iddiasında bulunanlar.o yazı Ue tapu ıtcll muhafıalıfı · 
na veyahut mahalline ıelecek memura müracaatları ilin 
olunur 

Sah ı bı ve Batmuharrırt: Bahkeıır Mebuıu H. KARAN 

Çıkarsm Genel Dırektörii: FUAT BiL' AL 

Baıımyerl: Vlllyet MatbaHı - Bahkulr 


